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Da en forfærdelig og vild skandale skyller ind over Royal, Texas, er Selena Jacobs lige ved at havne midt i
den. Heldigvis kommer hendes bedste ven Knox McCoy hende til undsætning.

Dage i Paris

Bristol Lockett er enlig mor og hendes kunstneriske karriere er netop ved at tage fart. Til åbningen af hendes
første udstilling på et galleri i New York, står hun pludselig ansigt til ansigt med sin søns far, som hun troede

var død efter en fejlslagen Navy SEAL mission.

En uventet arv

Sage Lassiter har aldrig kunnet med sin adoptivfar og har tjent sine egne milliarder. Men da J.D. Lassiter
efterlader sin privatsygeplejerske en formue i sit testamente og snyder sin egen datter for hendes retmæssige
arv, bliver Sage mildest talt rasende. Han er sikker på, at sygeplejersken Colleen Falkner ikke er så uskyldig,

som hun virker!
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